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এর সংজ্ঞা ঙ্গনলে অলনক আললাচনা-পর্মাললাচনা হলেলে (ইরহাব) إرهاب । إرهاب এর 

অর্ম প্রকাশ করলত ঙ্গিলে মতামত ও পঙ্গরভাষাসমূলহর মালে ববশ জঙ্গিলতা বদখা 

ঙ্গদলেলে। ঙ্গকন্তু إرهاب এর এতসব সংজ্ঞা ও পঙ্গরচে পাওোর পরও তার বাস্তব ও 

স্বেংসমূ্পর্ম বকালনা সংজ্ঞা সম্পলকম আমরা এখলনা অবঙ্গহত হলত পাঙ্গরঙ্গন। আর বর্ সংজ্ঞা 

স্বেংসমূ্পর্ম নে, বসঙ্গি সঙ্গিক সংজ্ঞা বলল ঙ্গবলবঙ্গচত হলত পালর না। র্ঙ্গদও আললাচকবৃন্দ 

‘ইরহাব’ এর হাজালররও ববঙ্গশ সংজ্ঞা ও পঙ্গরচে তুলল ধলরলেন; ঙ্গকন্তু এসব সংজ্ঞা 

বর্লক ‘ইরহাব’ এর উলেশয ঙ্গনরূপর্ করার বিলে সুক্ষ্ম একঙ্গি ঙ্গবষে বাদ পলে র্াে, 

আশা কঙ্গর পািক এ আললাচনার মাধযলম ইরহাব ও ইরহালবর বাইলর অনয ঙ্গবষলের 

মালে পার্মকয করলত সিম হলব। বসই সালর্ এ কর্াও পঙ্গরস্কার হলে বিললা বর্, 

ইরহালবর পঙ্গরচে সম্পলকম র্ত আললাচনা হলেলে, তা ইরহালবর উলেশয ঙ্গনরূপর্ করার 

জনয র্লর্ষ্ট নে। এ বযাপালর কালরা ঙ্গিমত বনই।  

 

 এর পঙ্গরচে ঙ্গনলে বর্সব বক্তবয উলি এলসলে তার ঙ্গকেু দৃষ্টান্ত এখালন উলল্লখ إرهاب

করঙ্গে,  

১. إرهاب এমন ঙ্গকেু কালজর নাম, র্া স্বভাবতই আশঙ্কাজনক পদ্ধঙ্গতলত বর্লকালনা 

বযঙ্গক্তলক ভলের অনুভূঙ্গত ঙ্গদলে প্রভাঙ্গবত করলত পালর।  

২. إرهاب বলা হে, র্ার মাধযলম সঙ্গহংসতাপূর্ম কালজর সাহালর্য মানুষলক ভে বদখালনা 

হে।  

৩. إرهاب বলা হে, ইচ্ছাকৃত হস্তলিপ এবং ঙ্গনেমতাঙ্গন্ত্রক এমন ঙ্গকেু মাধযম, র্ার 

স্বভাব হললা, ঙ্গনঙ্গদমষ্ট লিয বাস্তবােন করার উলেলশয োস সৃঙ্গষ্ট করা।  

৪. ববমর মন্দ আচরলর্র নাম إرهاب 
                                                           

 ইরহাব, র্ালক তাগুত ও কুফফাররা বিরঙ্গরজম বা জঙ্গিবাদ বলল প্রচার কলর র্ালক। 
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৫. সামাঙ্গজক আচার ও মানুলষর সম্মান িুণ্ণকারী কাজলক إرهاب বলা হে।  

 

ঙ্গপ্রে পািক, র্খন আপঙ্গন এই সংজ্ঞাগুললালক ঙ্গবলেষর্ কলর বদখলবন এবং তার সূক্ষ্মতা 

ও ঙ্গনভমরলর্ািয কার্মকরী গুর্, ঙ্গবনযাস, সংজ্ঞাদালনর প্রকৃত ঙ্গবষেঙ্গি র্াচাই করলবন, তখন 

লিয করলত পালবন বর্, তালক ‘আমলল ইরহাবী’ বলল নামকরর্ করা র্ালচ্ছ না। এই 

সংজ্ঞাগুললার বকালনাঙ্গির মলধযই إرهاب এর অর্ম ববাোর বিলে সংজ্ঞা ও পঙ্গরচেদালনর 

বর্সব শতমাবলী পাওো র্াওোর কর্া ঙ্গেল, পঙ্গরস্কারভালব তার বর্মনা বনই, র্া র্লর্ষ্ট 

হলত পালর। বকননা প্রঙ্গতঙ্গি সংজ্ঞা এমন, র্ার বকানঙ্গি হেলতা جامع (জালম’) ঙ্গকন্তু مانع 

(মালন’) নে, অর্বা مانع ঙ্গকন্তু جامع নে, অর্বা مانع جامع  বকালনাঙ্গিই নে । إرهاب 

এর পঙ্গরচে ঙ্গনলে এই মতঙ্গবলরাধ মূলত প্রতযাবতমীত হে প্রলতযক বদলশর রুঙ্গচ, স্বার্ম ও 

আদলশমর ঙ্গদলক। সুতরাং প্রলতযক বদশ তার রাজনীঙ্গত ও স্বালর্মর ঙ্গভঙ্গিলত إرهاب এর 

বযাখযা প্রদান কলর র্ালক, চাই তা إرهاب এর সঙ্গিক অলর্মর সালর্ সিঙ্গতপূর্ম বহাক বা 

না বহাক। এ জনয বদখলব, একঙ্গি কাজ এক বের্ীর বলাক করলল তা সন্ত্রাসী কমমকাণ্ড 

ঙ্গহলসলব আখযাঙ্গেত হলচ্ছ; অপর ঙ্গদলক হুবহু একই কাজ অর্বা তারলচ’ জঘনযতম 

বকালনা কাজ অনয এক বের্ীর বলাক করলল তা সন্ত্রাসী কমমকাণ্ড বলল ঙ্গবলবঙ্গচত হলচ্ছ 

না।  

এর একঙ্গি দৃষ্টান্ত বপশ করঙ্গে: 

ঙ্গফঙ্গলঙ্গস্তন বপ্রিাপি: পঞ্চাশ বেলররও ববঙ্গশ সমে ধলর ইহুদীচক্র আমালদর ঙ্গফঙ্গলঙ্গস্তনী 

ভাইলদর উলচ্ছদ, ধ্বংস ও তাাঁলদর বাঙ্গেঘর ঙ্গনধন করার মাধযলম তাাঁলদর উপর কঙ্গিন 

ঙ্গনর্মাতন চাঙ্গললে র্ালচ্ছ; অর্চ বানর-শুলোলরর দল ও তালদর সহপািী আলমঙ্গরকা ও 

ইউলরাপীে ক্রলসডারলদর দৃঙ্গষ্টলত এ কাজঙ্গি তালদর জালনর ঙ্গনরাপিা ঙ্গহলসলব ঙ্গবলবঙ্গচত 

                                                           

জালম অর্ম হলচ্ছ এমন সংজ্ঞা, র্ার মালে সংজ্ঞা সংঙ্গেষ্ট সকল বস্তুলক শাঙ্গমল কলর। ঙ্গকন্তু সংজ্ঞা 
বঙ্গহভূমত বকান ঙ্গবষেলক বাাঁধা বদে না। আর মালন’ অর্ম হলচ্ছ এমন সংজ্ঞা বঙ্গহভূমত সকল বস্তুলক 
সংজ্ঞালত প্রলবলশ বাাঁধা বদে, ঙ্গকন্তু সকল ঙ্গবষেলক শাঙ্গমল কলর না। তাই বকান সংজ্ঞালক পঙ্গরপূর্ম 
ও র্র্ার্ম হলত হলল জালম’ ও মালন’ দুিাই হলত হে।  
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হলচ্ছ। আর এঙ্গদলক এলদর বমাকালবলাে ঙ্গনর্মাঙ্গতত ভাইলদর পি বর্লক সামানয পার্র 

ঙ্গকংবা তার মলতা বকালনা নির্য ঙ্গকেুর ঙ্গনলিপ সন্তাসী কমমকাণ্ড ঙ্গহসালব বদখা হলচ্ছ।  

বর্লহলতা এ ঙ্গবষেঙ্গি ঙ্গির হললা, তাই বজলন রাখা দরকার, إرهاب এর সঙ্গিক সংজ্ঞা 

দু’ধরলর্র:  

১. আরঙ্গব ভাষা ঙ্গহসালব إرهاب এর সংজ্ঞা। 

২. শঙ্গরেলতর দৃঙ্গষ্টলকার্ বর্লক إرهاب এর সংজ্ঞা।   

 

আরঙ্গব ভাষা ঙ্গহসালব إرهاب এর সংজ্ঞা: 

إفعال باب শব্দঙ্গি إرهاب  বর্লক يرهب أرهب  এর মাসদার। مجرد ثالثى  বর্লক َََرِهب। 
الوجل الرعب، الخشية، الخوف، اإلرهاب،  সবকঙ্গি সমার্মলবাধক শব্দ, র্ার অর্ম হলচ্ছ 

‘ভে’। তলব ভলের বিলে এগুললার বকানঙ্গি অপরঙ্গি অলপিা ববঙ্গশ। র্খন কুরআলন 

কাঙ্গরলম এই মাো বর্লক বযবহৃত رهب অর্বা أرهب এর অলর্মর ঙ্গদলক লিয কলরঙ্গে, 

তখন লিয করলত বপলরঙ্গে বর্, তা প্রচণ্ড ভেলক ববাোলচ্ছ।  

আল্লাহ তা’আলা বললন- 

 وإياي فارهبون 

‘বতামরা আমালকই ভে কলরা’। 

আল্লাহর বার্ী- 

 ويدعوننا رغبا ورهبا

‘তাাঁরা আমালক আশা ও ভে ঙ্গনলে ডালক।’ 

অনয জােিাে আল্লাহ তা’আলা বললন- 

 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا وعدوكم
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‘তালদর জনয সাধযানুর্ােী শঙ্গক্ত ও অশ্ববাঙ্গহনী প্রস্তুত কলরা। এগুললা ঙ্গদলে বতামরা 

আল্লাহর শত্রু ও বতামালদর শত্রুলক ভে বদখালব।’ -[সূরা আনফাল: ৬০] 

ইবলন জাঙ্গরর রহ. বললন- ‘এখান বর্লক বলা হে, رهبته و العدو أرهبت  (শত্রুলক ভে 

বদঙ্গখলেঙ্গে), সুতরাং وترهيبا إرهابا وأرهِّبه أرِهبه أنا  এর অর্ম হলচ্ছ, ভে।  

তুফালেল আল-িানাবীর বক্তবয- 

‘বহ উলম্ম হাই, আফলসাস বতামালদর! বতামরা বনু কাললবর প্রচণ্ড ভলের সমে তালদর 

িুাঁঙ্গি বচলপ ধলরে।’ 

অর্মাৎ- এখালন ভে ববাোলনা উলেশয।  

ইবলন জাঙ্গরর রহ. বললন- ঙ্গবশর রহ. ইোঙ্গর্দ বর্লক, ঙ্গতঙ্গন সাঈদ বর্লক, ঙ্গতঙ্গন কাতাদা 

রহ. বর্লক বর্মনা কলরন, ‘ الرهب من جناحك إليك واضمم  ‘ভে বহতু বতামার হাত 

বতামার উপর বচলপ ধর।’ الرهب এর তাফসীর الرعب িারা করা প্রমার্ বহন কলর বর্, 

 এর সমার্মলবাধক শব্দ। উভেঙ্গির অর্ম হলচ্ছ, প্রচণ্ড ভে। এর الرهب শব্দঙ্গি الرعب

সপলি প্রমার্ বহন কলর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঙ্গহ ওোসাল্লালমর এই বার্ী, نصرت 
شهر مسيرة بالرعب  

আরবী ভাষাে اإلرهاب এর অর্ম কী? তা ববাোলত এ সংঙ্গিপ্ত ঙ্গববরর্ঙ্গি বপশ করা হল।   

 

শঙ্গরেলতর পঙ্গরভাষাে إرهاب এর অর্ম 

তা দু’প্রকার:  

প্রর্ম প্রকার: র্া ঙ্গনঙ্গন্দত, র্ার সালর্ জঙ্গেত হওো ও সম্পকম রাখা হারাম। র্া মারাত্মক 

কঙ্গবরা বিানালহর অন্তভূমক্ত। এর সালর্ জঙ্গেত বযঙ্গক্ত শাঙ্গস্ত ও ঙ্গনন্দার উপরু্ক্ত। এঙ্গি হলে 

র্ালক বদশ, দল ও বযঙ্গক্তর স্তর ঙ্গহসালব। এর প্রকাশভঙ্গি হলচ্ছ, মালামাল ঙ্গেনতাই, 

জবরদখল, সীমালঙ্ঘন, শহলরর বাইলর রাস্তাে ভীঙ্গত প্রদশমন, জাললম শাসক কতৃমক 
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স্বাধীনতা হরর্ ও মুখ বন্ধ কলর বদোর মাধযলম প্রজালদর উপর অতযাচারসহ ঙ্গবঙ্গভন্ন 

উপালে  ঙ্গনরপরাধ মানুলষর উপর আক্রমর্ করা, বকালনা অপরাধী রাষ্ট্র কর্রতৃমক ঙ্গকংবা 

দল কতৃমক ঙ্গকংবা বযঙ্গক্ত কতৃমক।   

ঙ্গিতীে প্রকার: শরীেত সম্মত ইরহাব, আল্লাহ তা’আলা র্ালক আমালদর উপর ঙ্গবঙ্গধবদ্ধ 

কলরলেন, র্ার বযাপালর আমালদরলক ঙ্গনলদমশ ঙ্গদলেলেন। আর তা হলচ্ছ, আল্লাহ ও তাাঁর 

রাসূললর শত্রুলদর বমাকালবলা করার জনয শঙ্গক্ত অজমন করা এবং র্র্াসাধয প্রস্তুঙ্গত 

বনো। আল্লাহ তাআলা বললন- 

عدو هللا و عدوكم وآخرين من دونهم ال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 

 يعلمونهم هللا يعلمهم

‘বতামরা তালদর বমাকালবলাে সাধযালনার্ােী শঙ্গক্ত ও অশ্ববাঙ্গহনী ততঙ্গর কর, বর্ন এর 

মাধযলম আল্লাহর শত্রু ও বতামলদর শত্রুলক ভে বদখালত পার এবং তালদর োো 

অনযানযলদরলক, র্ালদর সম্পলকম বতামরা জান না; আল্লাহ তাআলা তালদরলক ঙ্গচলনন।’ -

[সূরা আনফাল: ৬০] 

এ আোলত কাঙ্গরমার ভাষয মলত মুসলমানালদর উপর ওোঙ্গজব হল, অস্ত্র সংগ্রহ করা, 

শঙ্গক্ত অজমন ও তসঙ্গনকলদর বেঙ্গনংলের বযাপালর সবমাত্মক বচষ্টা বযে করা; র্ালত শত্রুরা 

সবমির্ তাাঁলদর ভলে র্ালক এবং হাজারবার ঙ্গহসাব ঙ্গমঙ্গললে বনে।  

শত্রুর সালর্ ঙ্গজহালদর জনয প্রস্তুঙ্গত বনো ফরজ হওোর ঙ্গবষেঙ্গি উলামালে উম্মলতর 

সবমসম্মত ঙ্গসদ্ধান্ত। চাই বস ঙ্গজহাদঙ্গি প্রঙ্গতরিামূল ঙ্গজহাদ বহাক ঙ্গকংবা আক্রমর্াত্মক 

ঙ্গজহাদ বহাক। তলব এ ঙ্গবষেঙ্গি অবশযই জানা র্াকা দরকার বর্, শুধু অস্ত্র-শস্ত্র ও 

বেঙ্গনংলের মাধযলম বাঙ্গহযক ঙ্গকেু শঙ্গক্ত অজমন করা শত্রুর বমাকালবলাে ঙ্গজহাদ বাস্তবােন 

করার জনয র্লর্ষ্ট নে; বরং এর জনয প্রলোজন অভযন্তরীর্ র্লর্ষ্ট শঙ্গক্ত অজমন করা। 

আর বস শঙ্গক্ত হলচ্ছ, আল্লাহর প্রঙ্গত মজবুত ঈমান, তাাঁর উপর পঙ্গরপূর্ম ভরসা, ববঙ্গশ 

ববঙ্গশ ইবাদত এবং আল্লাহ তা’আলা নারাজ বহান এমন সবম প্রকার বিানাহ ও অপরাধ 

বর্লক ববাঁলচ র্াকা। বর্ ইঙ্গতহাস ঘাাঁিাঘাাঁঙ্গি কলর, বস অবশযই এ দৃঙ্গষ্টভঙ্গির সতযতা র্াচাই 

করলত সিম হলব।  
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আল্লাহ তা’আলা বললন- 

 كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن هللا وهللا مع الصابرين

‘কত িুদ্র িুদ্র দল ঙ্গবরাি দললর বমাকালবলাে ঙ্গবজেী হলেলে আল্লাহর হুকুলম! আল্লাহ 

তধর্মশীললদর সালর্ রলেলেন।’ -[সূরা বাকারা: ২৪৯] 

আল্লাহ তা’আলার এরশাদ- 

لقد نصركم هللا في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم 

 األرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين

‘আল্লাহ বতামালদর সাহার্য কলরলেন অলনক বিলে এবং হুনাইলনর ঙ্গদলন, র্খন 

বতামালদর সংখযাঙ্গধকয বতামালদর প্রফুল্ল কলরঙ্গেল, ঙ্গকন্তু তা বতামালদর বকালনা কালজ 

আলসঙ্গন এবং পৃঙ্গর্বী প্রশস্ত হওো সলেও বতামালদর জনয সংকুঙ্গচত হলেঙ্গেল। অতঃপর 

পৃষ্ঠ প্রদশমন কলর পলােন কলরঙ্গেলল।’ -[সূরা তাওবা: ২৫]      

ইোরমুক রু্লদ্ধ বসনাপঙ্গত র্খন আঙ্গমরুল মুঙ্গমনীন উমর ইবলন খািাব রা. বরাবর ঙ্গললখ 

পািাললন, ‘আমরা বালুকর্ার মত এক জাঙ্গতর মুলখামুঙ্গখ হলেঙ্গে। সুতরাং আমরা আলরা 

শঙ্গক্ত ও তসলনযর আশাবাদী।’ তখন উমর রা. উিলর ঙ্গললখঙ্গেললন, ‘ঙ্গবসঙ্গমল্লাঙ্গহর 

রাহমাঙ্গনর রাঙ্গহম। আল্লাহর বান্দা উমর ইবলন খািালবর পি বর্লক বসনাপঙ্গত অমুলকর 

বেলল অমুলকর প্রঙ্গত। পরসমাচার, বজলন রাখ, বতামরা বতামালদর শঙ্গক্ত ও আঙ্গধকযতার 

বজালে শত্রুর সালর্ ঙ্গকতাল করলত পার না; বতামরা বতা বতামালদর বনক আমল ঙ্গদলে 

শত্রুর সলি ঙ্গকতাল কর। বতামরা র্ঙ্গদ বতামালদর বনক আমললক সুধলর নাও তাহলল 

ঙ্গবজে বতামালদর। আর র্ঙ্গদ বতামরা বতামালদর বনক আমললক বরবাদ কলর বফল 

তাহলল পরাজে ঙ্গনঙ্গিত। সুতরাং বতামরা বিানাহ বর্লক ববাঁলচ র্াক, বর্ভালব ববাঁলচ র্াক 

শত্রুবাঙ্গহনী বর্লক।’  

ইঙ্গতহালসর অলনক ঘিনা এ দৃঙ্গষ্টভঙ্গিলক সতযােন কলর। বর্মন- ইোরমুক রু্দ্ধ:  

এ রু্লদ্ধ শত্রুবাঙ্গহনী সংখযা ও শঙ্গক্ত উভে ঙ্গদক বর্লক মুসলমানলদর বচলে প্রবল ঙ্গেল। 

এক বর্মনা অনুর্ােী তালদর এক লি ঙ্গবশ হাজার বরামান তসনয ঙ্গেল। তারা ঙ্গেল আগুন 
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ঙ্গনলিপর্ন্ত্র ও ঙ্গমনজাঙ্গনলকর মত অতযাধুঙ্গনক মরর্ালস্ত্র সঙ্গিত। অপরঙ্গদলক 

মুসলমানলদর সংখযা ঙ্গেল অধম লি। তাাঁলদর কালে তরবাঙ্গর ও তীর জাতীে সাধারর্ 

ঙ্গকেু অস্ত্র ঙ্গেল। তা সলেও মুসলমানির্ শত্রুবাঙ্গহনীর উপর ঙ্গবজে লাভ করললন। এর 

একমাে কারর্, তাাঁলদর মালে অভযন্তরীর্ শঙ্গক্ত ঙ্গেল। আর তা হলচ্ছ, আল্লাহর উপর 

ঈমান ও তাাঁর উপর পঙ্গরপূর্ম ভরসা। এঙ্গিই হলচ্ছ إرهاب এর প্রকৃত অর্ম।  

ঙ্গকন্তু আল্লাহর শত্রু, তাাঁর রাসূল ও িীলনর শত্রু, মুসঙ্গলম ঙ্গবলিষী খ্রীষ্টান ও ইোহুদীলদর 

কালে إرهاب এর অর্ম ঙ্গভন্ন ঙ্গকেু। এসব কালফরলদর কালে إرهاب িারা উলেশয হল, 

ইসলাম ও ঙ্গজহাদ। আর সন্ত্রাসী হল মুসলমান মুজাঙ্গহদির্।  

এজনয পৃঙ্গর্বীর সকল কালফর আফিাঙ্গনস্তালন ইসলামী ইমারাহ’র ঙ্গবরুলদ্ধ রু্দ্ধ করার 

বযাপালর একমত। এর কারর্, তারা إرهاب তর্া সন্ত্রাসবালদর ঙ্গবরুলদ্ধ রু্দ্ধ করলে। 

এোো তালদর কালে অনয বকালনা প্রমার্ ঙ্গবদযমান বনই। বরং এোো বকালনা লির্ও 

বনই, বর্ বযাপালর আলমঙ্গরকাে ইসলামী ইমারাহ ঙ্গনলে িলবষর্া চলল। এমনঙ্গক উসামা 

ঙ্গবন লালদনও বকালনা কারর্ নে। ইোহুদী-খ্রীষ্টানরা দৃঢ়ভালবই জালন বর্, ঙ্গনউইেকম ও 

ওোঙ্গশংিলনর এই হামলার ফলল চরমপঙ্গি কাঙ্গফররা ঙ্গকেু জনসমর্মন লাভ করলে। ঙ্গকন্তু 

তালদর দৃঙ্গষ্ট আফিাঙ্গনস্তালন ইসলামী ঙ্গবপ্ললবর ঙ্গদলক। ইসলামী ইমারাহ’র শরঈ 

ঙ্গবঙ্গধঙ্গবধালনর আকষমর্ীে প্রলোি তালদরলক আতলঙ্ক বফলল ঙ্গদলেলে। তারা ভে বপলে 

বিলে বর্, ইসলালমর এ ঙ্গবসৃ্তঙ্গত আফিালনর পাশ্বমবতমী বদশসমূলহও েঙ্গেলে পেলত পালর। 

তাই তারা বদঙ্গর না কলর (আফিাঙ্গনস্তালন) এই সন্ত্রাসী হামলা চাঙ্গললেলে। র্ালত বযবহার 

কলরলে আন্তজমাঙ্গতকভালব ঙ্গনঙ্গষদ্ধ অলনক মরর্াস্ত্র। হতযা কলরলে হাজার হাজার পুরুষ ও 

নারী-ঙ্গশশুলক।  

বর্-ই ইসলাম ও মুসলমানলদর সালর্ কালফরলদর চরম শত্রুতার কর্া জালন, তার কালে 

এ ঙ্গবষেঙ্গি অবাক হওোর মত ঙ্গকেু নে।  

আল্লাহ তা’আলা বললন-  

ال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعواو  
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‘তারা বতামালদর সালর্ সবমদা ঙ্গকতাল করলতই র্াকলব র্তির্ না তারা বতামালদরলক 

িীন বর্লক ঙ্গফঙ্গরলে ঙ্গদলত পালর, র্ঙ্গদ সম্ভব হে।’ -[সূরা বাকারা: ২১৭] 

বরং অবাক হওোর ঙ্গবষে হলচ্ছ, এসব কালফলরর সালর্ আরব-মুসঙ্গলম অলনক শাসক 

ও ঙ্গকেু ঙ্গকেু আলললমর অবিান এবং আফিাঙ্গনস্তালন মুসলমানলদর সালর্ রু্লদ্ধর প্রঙ্গত 

তালদর উৎসাহ প্রদান। অর্চ তালদর জানা বনই বর্, আলমঙ্গরকা ও তাললবান সরকালরর 

মালে রু্লদ্ধর সূেিা কী! إرهاب এর অর্মিাই-বা কী, আলমঙ্গরকা ও তার বনু্ধরাষ্ট্রগুললা 

র্ার উলেশয ঙ্গনলচ্ছ? 

আমার বলখা পলে পািলকর ঙ্গনিে ধারর্া হলেলে বর্, আফিাঙ্গনস্তালন খ্রীষ্টানলদর 

আক্রমলর্র একমাে লিয হলচ্ছ ইসলাম ও ঙ্গজহালদর ফােসালা করা।  

আসলল প্রধান কারর্ এঙ্গিই। তলব এ হামলার বপেলন আলরা ঙ্গকেু উলেশয রলেলে, তা 

হল- 

ক. এ ভূখলণ্ড পরমারু্ প্রকলের উপর কতৃমত্ব প্রঙ্গতষ্ঠার লালসা। বর্মন, পাঙ্গকস্তালনর 

পরমারু্ শঙ্গক্ত। মুসলমানলদর পরমার্ঙ্গবক অলস্ত্রর অঙ্গধকারী হওো তালদর জনয ঙ্গবশাল 

একঙ্গি েুাঁঙ্গকর বযাপার। ইোহুদীবাদ ও খ্রীষ্টবালদর জনয এঙ্গি বে ধরলর্র হুমঙ্গকর 

কারর্। খুব ববঙ্গশ ঙ্গদন আলির কর্া নে, ইোহুদীরা ইরালকর পরমারু্ প্রকেলক ধ্বংস 

কলর ঙ্গদলেঙ্গেল। এমঙ্গনভালব তারা বতমমালন আলমঙ্গরকালক সলি ঙ্গনলে পাঙ্গকস্তাঙ্গন 

পরমারু্শঙ্গক্তর উপর বনতৃত্ব বদোর বচষ্টা চাঙ্গললে র্ালচ্ছ।  

খ. তালদর আলরকঙ্গি উলেশয হল, মধয এঙ্গশোে বপেললর উপর কতৃমত্ব প্রঙ্গতষ্ঠা করা। 

ইতযাঙ্গদ আলরা অলনক অসৎ উলেশয বাস্তবােলনর ললিয তারা বিািা পৃঙ্গর্বীর কতৃমত্ব 

হালত ঙ্গনলত চাে। তা নাহলল পুলরা পৃঙ্গর্বীিাই বতা সন্ত্রাসী বিাষ্ঠী ঙ্গদলে ভরা। দঙ্গির্ 

আলমঙ্গরকার বপরু, আলজমঙ্গিনা ও কলাঙ্গিোে রলেলে সন্ত্রাসী বিাষ্ঠী। উির 

আলমঙ্গরকালতও রলেলে অলনক। রলেলে ইউলরালপর বেলন, ইিাঙ্গললত। রলেলে 

রাঙ্গশোসহ আলরা অলনক রালষ্ট্র। ঙ্গকন্তু এই রাষ্ট্রগুললালত এসব সন্ত্রাসী বিাষ্ঠীর হামলা ও  

রু্লদ্ধর ঙ্গবষেঙ্গিলক বকন শনাক্ত করা হলচ্ছ না? অর্চ এরা প্রঙ্গতঙ্গষ্ঠত সন্ত্রাসী অপরাধী 

বিাষ্ঠী? অপরঙ্গদলক রলেলে আন্তজমাঙ্গতক সন্ত্রাসবাদ; ঙ্গফঙ্গলঙ্গস্তলন চলল ইোহুদীলদর, 



:  

 

 

আফিাঙ্গনস্তালন চলল আলমঙ্গরকার সন্ত্রাসী কমমকাণ্ড। এর আলি চললঙ্গেল বসঙ্গনোে, 

চললঙ্গেল হারসাক ও কুসুফালতও।  

আল্লাহর দরবালর প্রার্মনা করঙ্গে, ঙ্গতঙ্গন বর্ন সকল মুসলমানলক তাাঁর ঙ্গকতাব ও নবীর 

সুন্নাহ অনুর্ােী কাজ পঙ্গরচালনা করার তাওফীক দান কলরন এবং শরীেলতর পঙ্গবে 

ঙ্গশিার ঙ্গবপরীত কাজ বর্লক বাাঁঙ্গচলে রালখন।  

৫/৯/১৪২২ ঙ্গহ. 


